
EWS31274SU Front loaded WM

A programkezdés igazodjon a napirendjéhez, ne
pedig fordítva
Biztos lehet benne, hogy a mosás helyet kap a
napirendjében. Az Időkezelő funkcióval a program
pontosan akkor ér véget, amikor Önnek a
legmegfelelőbb.

Tökéletesen tiszta ruhák, amikorra ÖN szeretné

Ne a mosás legyen a kiinduló pont a napirendjében. A
késleltetett indítási funkcióval kitolhatja a program
kezdési időpontját úgy, hogy pontosan akkora
készüljön el, amikorra Ön.

Kedvenc ruhája 20 perc alatt újra tiszta lehet

Ezzel a mosógéppel kevesebb vészhelyzet adódik
ruhatárában. A Mini program segítségével ugyanis 20
perc alatt kimoshatja az enyhén szennyezett ruhákat.

More Benefits :
Ellenáll a tápfeszültség ingadozásának, így védett az instabil feszültséggel
szemben

•

A túlzott habképződést megakadályozó és a hatékonyságot növelő Anti Foam
rendszer

•

Features :

Fuzzy Logic, elektronikus vezérlésű
technológia, mely érzékeli és
figyelembe veszi a töltet nagyságát

•

Habérzékelő öblítési rendszer•
Késleltetett indítás opció•
Kiegyensúlyozó automatika•
Selyemprogram - gyengéd mosás és
centrifugálás

•

Mosási programok: Be/Ki, pamut,
pamut gazdaságos, műszál, kímélő
mosás, Wool Plus gyapjúprogram,
selyem, paplanmosás, öblítés,
szivattyúzás, centrifuga,
farmerprogram, függöny, kímélő sport,
5 ing 30 perc

•

Gyerekzár•
Vízelárasztás elleni védelem•
Görgők, lábak: 4 állítható láb•
Mosási kapacitás: 7 kg•
Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1200

•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EWS31274SU•
Termékkód (PNC) : 914 338 829•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A++•
Max. ruhatöltet (kg) : 7•
Centrifuga max. (ford./perc) : 1200•
Motor : univerzális•
Kijelzés : digit kijelző•
Programok : Be/Ki, pamut, pamut gazdaságos, műszál, kímélő
mosás, Wool Plus gyapjúprogram, selyem, paplanmosás, öblítés,
szivattyúzás, centrifuga, farmerprogram, függöny, kímélő sport, 5
ing 30 perc

•

Szenzorok : nincs•
Belső világítás : nincs•
Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló•
Bejövő vízcső védelme : standard•
Mosási zajszint (dBA) : 58•
Centrifuga zajszint (dBA) : 77•
Nettó súly (kg) : 62.5•
 Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 595•
Mélység (mm) : 448•
 Max. mélység (mm) : 491•

Product Description :

Keskeny elöltöltős
mosógép 7 kilogramm
töltettel, A++
energiaosztállyal, Time
Manager funkcióval


